




 لّكشتو ٠ ياش ةضاير اهنأ امك « مو هَمِص دبل
 اذه نو فدهلاو . ىرخألا تل يللا بملألا نم اناهاْج
 مدا ني اغلا وأ دال 1 باككلا

 مرر وب

 ُلَمَرَي ٍبيِرْدَت لِإ- شرب - قباسُنلا ةحابس ف
 . صاح برم فارذإب كلل "نم لغأ وت

 تتانتب ةبتكم 0 0 بع ع 5 ةظوتحح علطلاقوقح ©
 ايل



 اهتسَرامُم ناكمإلا قر قتلا رادق لع اج ل ل
 0 0 وأ حالا ماَمَح وأ رنا أ ٍرْحَبلاك يَ 0 يف
 | ةَتفاَدلا حالا تاما لثو

 هيف ردي طاشتلا ٍناولأ أني حيحص ًانزآ نيتاحلا الك يه :٠ قات
5 

0 

 . ءاملا يف قلاب "رعي اًسيحَص امي ةحابسلاب ُهدَّبلا

 ع



 ف

 + بلا لَ الشي الا داي "ضني. بتم ميج انْقلخ دق
 يف هبادْنأ رضن د ٍدَرَجُمِل عانثإلا ص 00 ٍِ 3 ا 32

 و
 باصأألا ُرَيَوتْلا شالا ربل نم فات ذقن

 ينور اب دع سر درع وع ىلا لإ هني ف عيباونا

 ا « حلالا ءاملا ني ِتاعَرَج هالتنا يف ُبَسَتَتو

 . ءاوقا

 + حوضوب ٍناَنَدَدَحُم ٌةَقيِمَعلا

 كانه :



 ِءاملا ىلإ كورلا

 ىلع َتْدَدَرَت اكو «ولملا لإ لوا وه هلم ذأ َكِلَع بجي ام أ

 كن يف ًدّشالو . ةَفِلَتْخُم اًهرَط ّبّرَجُت نأ ىدْجألاف ة حالا ضارخأ

 لع «ءاملا اجت َكُرْهظو «٠ ردح لولا دس

 9 اواح مث . 201) ةّروّص» اًعوُجُر
 . 0م ةّررُص» 00 رججاحللا لع ْوَأ + ٍضْرَلا ةقاح لَ
 امن يال امَدْنِع يبحر ٍفادرألا ينك َمَم مامألا ىلإ نيام َكِيَمتَك

 3 نا ةلواحُت نأ لب

 ست َلَرَحَتت انأ كتَعاطِتسا يف سيك هنأ ءملا يف تأ فشتْكَتسو

  ءاملا يف يلا َبَرَجُت نأ راذَحو « ةسبابلا لع اهبُهلَرحَتَت يتلا ةكوُبسلا
 . ٍرْغَقلا لَع

 بر الف . كحارس ناكم وُ صَْحلا نب َلْحَّضلا بياجلا نأ ٌرْكَدَ
 . حالا نيت َنْبح الإ قمَعلا جلا
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 هم 4 د
 ءاملا ىلع ُدْوَعلا

 لف كرألا لجرلل يف ءاملا ىتخت تنُك اذإ

 1 ايريس تر ضي

 ارثَأ ني ٍَجَع يف نكت الو . ءالا ين ةَكَرحلا
 2 ضروف مر هع 2

 اعتمتسم كَسْفَت ُدِجَت ام َناعْرَسو ؛ ٌةَوْطْخ

 0 ل

 خلا ني لمص
 ا د

 لإ ٍرظنلا ع هاء كلت مرقم كلتتع ةاهإإ جاب

 هي مهم



0 
1 5 7 
 رس

 ق5 مدعم 6
 ١ نأ هرك نأ اع عا

 . 208) ةّروُصد ءامل يف ُدْجَولاُنوُكَي امد

 اولا بيرد َدْمَب ِهْيََع

 . ويَقنَت يف ماظينالا رظجال لوألا ةجَردلا َنِ اً ُدِهاشُت امدْنِ

1 



 ءاملا فانك تروق اذإ 1

 ليو 2 اع اًرابعم لآ اسايقم كاملا ناك امو . يعول نزولا فكل
 نه ام منجل يعول ُنْرَولا ناك اذإف . « اًحِبِحَص اًدِجاو ٠ يعول ل

 هلإف كلذ ني رثكمأ ناك اذإو « املا ىلع طي « حيِحض ٍدحاو ْنِم
 يع طيسوتملا ن ناسنإلا م مي هللا

 ١' دوجو يراطلا ع اًمرات نركب كب هلأ ين اذهو ياخ رعوللا هدو

 ماد امو .حطّسلا َقْوَف (/.2) ِةَِلا يف نا ثالاو « حلّسلا تْحَن تحن ُهْنِم 0

 « َنيفاط َءاقَبا انعْسُو يف إف ٠ ِءاوَّها نم ٍدانْْلا ِرْدَقلا َلَع يِوتْحَي انمْسج

 لِ يِدَوُي اسم « ٌدادْرَيَس ّيِعْولا اننْرَ إف ٍرَِرلا يف انغلب اذإ نكلو
 , قرغلا

 اا ”ر ا
4 

 . بوُسرلا وأ وُفَطلا رمأ يف مُكَحتَي ةَرْكلاو مشجلا ي ُدوُجْرلا اوّل
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 . رَسآ يك كِسْفنل كيب ا ءرثلا راد توم

4 
 ملا اتش ثلا للا كيش ىلغ َتِبْلَعَت

 ولا نب ُنوُكتس ونأطلا

 ٌآ 1 00 ينك و

 .مامألا لإ 0 2
 ها

 كباس ا وب 5 0 روما

 قب كِبتَبْكُر لقتو ء َكِسأَر عفرو ٠ َكِيَدَي ضع



 ءاملا لع قالزتالا
 1 ه2 ل ل 5

 | ليئيحو . حايتزآب ائيداَت ميطَتسَت ىَّنَح وْفَطلا تاني

 ا دج ال نأ ايمو © كِلْمَح لع ءاملا ٍةَردُك يف ةّمات

 منذ روس هولا لع 0

2 
 .4(0) ةَروُص» ٍضْرَحلا رطئاح ْنِم اًضِأ هراَرُم نكن قالزئآلاو
 رطئاحلا ل 0

 ليئاحلا م هاك را سر

 « رطئاحلا لع طغضأ مث نقتل ل دلبتكو ءرانألا لإ
 سا ل ام عموم ءا سوم

 هبال شع »عضو نب اعدت ِرَْقلا ةاجت قالزْنألا لواح ّنآلاو

 اذإ ىتري سيشل مامألا لق ١ ني الدبو ٠ م ةَروُس  رثأ
 فق 0 « 000 ةّروُص» َكِيَدَيِي ضْوَحلا رثق نمل عيطتلت تلك
 ا . قدانشملا قب رَطلاب
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 ٍرْهَظلا َلَع قالزثالا
 ١ عرتأل يبباسألا منجلا عضَو كيطْعُي : ءالا يف ُهَْولاو « قالزْنألا

 | - وزنه ةّيِردَّصلا ٍةحابْسلا عاونأ ةكَوارُم لبق - نِكلو . ٍرْدّصلا لع ٍةحاّسلا

 | عرنأل ئيبامألا مضل رشد« رطل ىلع يقالزتآلا ىلع رمت نأ ابي

 ىلع ةَحاّسلا َنِديعلل نم ريك جي ءرعقاولا يلو . ٍرْبَظلا لع ٍةَحاََلا
 . اًملعَت لَبْسَأ ٍرهَظلا ا

 | ةيئالا ةررقاملا وأ ١ ةقاحلا ةيحتا تايسلا صرخت طئاح ةحاو

 َكِيَمَدَن مقر . كبدي انلكب | َلفْسأ رطئاحلا لع اميب طَقضاو ءرعاقلا ني
 عقرب ا اذه يو . )١(0 ةّروص» 5 رْيَدَيلا _ م 0

 * ١ كت لإ ةلاعاروو 00 يا ا ْنَأ ل موا

 . 0 9(0) ةروص»

 ا عاملا تحت جراخلا لإ َكِيعارِذ دلَّرَح « ةَناث فوقؤلا درت امَدْنِعو

 ىوتسم لإ الِصَي ىَّتَح



 نْئعاريلاو نْبدَيلا ُكيِرْحَت

 ءاملا ئوتس يف نُكَدلاَو 4 نشل 0 م ٍدادْعِتْسألا عضو دع

 9 لكلا سيق رمامألا لإ ما ((0) ةروص»

 2 0 ةروُص١ ء ءانا تحن تارائيتتس

 ويله ْرْرَك . « () ةروُص» ٍرْم

 | وينه يارا ةكرح درك انآلاو . قلوب
 َءارَو فلَحلا ىلإ هَركا وززه كيدي عقدا

 ممل د يو
 كنج مفَدنَيَس لب « ْبْمَسَف َكامَدَق

 او 0(0) 2 (4) ةّروُص»

 ند «(3) ةّررصو» َكِيْنَج

 ازيك 2 25 وص ا لإ اهي َدْعَب ءاملا 00 آلا لِ

 لإ اشد مز ةروصا عاملا جراخ نقارثلا كيرْخَو 0

 ضرب الأ 0

 . ىلا يف كَهْجَيَو

1 



 يا ال اهل يور
 ةيابوللا ودهو .٠ كدي

 اك ةلوفم فو ٠ تلاع

 ٍةحابسلل ىرخأ ٍتابَرَض َسرامُتو رتاقلب موُقَتو 1 ٠
  ةَشارَقلا ةحابسك اًعوُبش لأ

00 
 1 عرسا يه

 ةليِوطلا تاناسللا دا « ةَريِصَقلا تافاسلا عطَقِل م
 ٠ شاملا ٠ يِزيلجنإلا انقل 1

 . حيحّصلا سفن ا 0

 ١ ٍضا ألا لك مَن قرط عتمأ نم يهد «رْدّصلا ةحابس - م
 خر لإ اي متْخنو « وحبا قرط مدفأ تناك ل
 . حطتلا تمن ىدْؤُت اهتاكرح لك نأ ْثيَح ءاملا

 ننال يو إلا ةقيرطلا ىلع رهطلا ىلع ةحابْلا - +
 أ اًمبَأ ُمدْخَسُتو , ءادألا ُهلْبَم قرط انِكلو ٠ دعابسلا تاقبام
 . نيالا ٍةيْرِض يف رطيسُيٍليِدَْت مم « ىلا ذاقْنِإ يف

2 
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 د ال اول أ:

 كيج 1 6 0 م عاملا م 1 ع ١



 ٍنيعارّلا ُةَكَرَح -

 ١ 1 نأ رك لل ركاقر ثربقأ قد عيطتت انك اذإو « نت

 ٌةعفاد عاملا ّتْحَت ٌعارِذ نوُكَت اًنْيَم « لدا ناعارألا ُلَمَْتو اذه
 ع ديف مك 2 5 7 00

 عباصألا ) َكلَدَي لخْذَأ : ءاملا نب ةَجراخ ىَرخألا ُدوُكَت « مامألا ىلإ َكاَيإ
 هيلث عارذل

 0 قنا 5 ء 0 0) ةّروُص» كلا ني لغأ يم

 4 ل باج ين كدب انت ل نب كئضنق نمت ايو ٠ لأ لو

 ةَطْقن نم ءادتناو : يِفَلَخ و ٍواِجّتا يف ّدّشلا ١00 ١ ةّروص» راألا

 .عوكلا قارا َدْنِعو ؛ 0 (0) نوار عفَد ىلإ دا ُلَوَحَتَي فتكلا تحت
 مرسم ءاملا جراخ اًمامأ ِيلا م

 و 4(1 ةررضف لزألا اهتضَو

 . ٍةكرح لع مدل لا نس هه هلق



 ةحابس يف عار 0 00 لع

07 
 0 . نشوة ف اتش كيان رمل

 د .جورخلا رئي لع ىتتبلا مالا نكت « هلل ىنُتا

 .00) ةّروص» نق لإ كهَحَو نال 2 ا اهعضا رع

 را

 ا لا ا

 ةينا رم لس لإ اهجّتُم َكاهَجَو ُوُكَي ءاملا لإ ىَرْْلا كد ُدوُعَت

 .8(1) ةَّررص)

 ا رقت عطَو يف أور كا ٍنْيعاردلا 5

0 



 ٍرهَطلا ىلع فْحَرلا ٌةحابس
 | يف مُهتْكَرَح انام ُهْبُك ٍرهَّظلا لع نْحألا ةحابس يف

 الرا محرق ءاتنط ريكفلا لع ىتؤل هلآ ادع ايف دولا لع نشل

 ثم الظن ْنَأ لع ٍنْيَدْخَقلا ٍدْنِع نم َلَمْسُأ إو ىلغأ لإ

 0 ين د ليببألا ءانيلألاب احمْسَتي ناَمَدَقلا ١ َرهطَت ذأ ينبني الو مس

 " ىلع قالزثآلا عضو يف تاكّرحلا هذه ىلع ييَدَتا د

 . َكِيناج ىلع كاعارؤو « رهظلا

 مَظْعُم َةَيَد

 ١ و تكلا: 1

 0 ضغبو . ناكنإلا ِرْدَقِب فيكلا ءاذجب ذا 0
 د ريكا و

0 



 لا ُهَكَرَح - ٍرْدَّضلا ٌةحابس

 ' ناعارذلاو « مامألا َلِإ قالزثآلا عْضَر نم ِرْدَّصلا ٌةحابس
00 

 : ناديلار ٠ سأل ّمامأ نددوُدْعَم

 لش لإ لحرف اجو «اغاملا تحن

 نجلا َنإف « هْجَولا 0 00 ع لع خلا و قحابسس نم ضيفللا 0



 1 ا يك
 نادبلا ُكلَرَحَتَتو « ل

 ةلساملا ةكرشلا 9 ثيذبو ىلا تحت راك 1 5
 اليل فيككلا َلمْسُأ ُنوُكَت ذأ « ضيا ٍةذاحم نب يبل برع

 ملل اًدادُمَتْسا ةَرَهاَبُم سا ألا مامأ نيكي م مضو شن اب َ

 0 8و ةّروُصد ٌدَب

 او. نيعارنلا ةَكَرَح نيب اه تقول نأ حتضاولا نم
 أ ناقاملا نوُكَت 9 لقنأ لبو ايجى انت قالزلألا مشو

 ١١ وعلا مامْثِإ ِكْشَو ىلع ناعارّلا نرُكَت اًييحو .. ٍدادَْألِل امهقيرط يف

 ١ ف قيال نب كا رخل

 ١ اذهو . ضررا هنزش 2 عراد ءانلأ يف الا ْجرْخَي 7
 ا رضا ا د ا هم ه1 رقم هيدر لف

 دل

 . يلاوتلا ىلع مُهْسألا عبان « ام نْيلِجَرلاو نْيعارذلا ةكرح ةّيئايبلا ٌروُصلا ْحِضَو

735 



 ريغ « ةَحابسلا تاقباسُم نس دعت الو ءمؤَعلا قرط مدقأ نب يهو

 . ؤاقثإ ِةقيِرَط دامع اّنَأ امك « ٍرْهَظلا لع فْحَرلا ةحابسل عِيُْم ليِدَب

 نسأل رفا ىلع قال ألا عم ني أذ

 ل ةَفاسُم ادِعَتبَت ياا

 .لغأ 01 رجراخلا 3 رشا ءاملا 0 ا م ةروص

 قالزنآلا عْضَو لِ ٍنْيمدَقلا نمر 3 نيم نتعرلا اًدراف 0( ةّروُص»

 .4(0) ةّروُص١

 م ع ا
 را يصل ربا ل لا

 ,عباصألا ١ عما (6) ةروص١ َلَقْسأ لد

 نيعارّذلا ُةَدْوَعَو نيالا ٌةَلْمَرَف « ٍلداَتلاب ناعارّذلاو ِنالْجَزلا ُلَمْعَتَو

 ... جرخأو ء نعال ةَدْوَع ءانلأ يف َقيِبَّشلا لح . تفولا سنت يف اًَم ناثدْحَت
 ١ . عار دس ءانلأ يف َرِفُرلا

 اداه



 عاملا سْرَدب فوؤولا

 ؛ قفراوألا تالاح_عيمج يف ٌةيِدْجُم ءالا يف نوُثولا لع ٌةَرّْشلا

 ٌةَقِبِرَط هو . يلا يل

 عيش ال نيل والا عطس كسار يارا عضوا يف اًمئاَ 0

 ُديِزَي يلا نكامألا يف ٍةَحاَسلا لَع كتَرِدْقَم نم اًقئاو تنك اذإ الإ ام

 تاكرح دال
 جي
 ا

 م :افَر يذلا بيت درب



 لأ لإ يثأو 0 هر يرش تلا ل )١(0« ٠ ةّروصو رتعل دع

 ْرْمْعآ مل :٠ (4) ةّروُص» فادزألا َدْنِع كيج يأ مم ٠0 (6) ةّروُص»
 . «(0) ةّروُصو الل يف ّكَسْلَر

 0 (0) ةروُص ه رمق ِناَمَسَت هلادّيو « اًيدوُمَع فوُقلا لع ارواق

 َكِِتنَدَق اًهيناو « ٍضْوَحلا ٍةئاح ىلع سِلاج َتْنَأو سطل راح ّمُث

 1 كئانأ كعارذ ذم . ضوحلا رياح ىلَع وأ ةّيناجلا 5 قررا ع

 نيِطْعأ هنأ ضوخللا ىلإ رظنأ . 3 روض » عاملا لإ ٌريِشُت مباصألاو

 الراح . «() ةروُص» لولا َدْنِع َكِيَمََعِب طئاحلا 3

 م ٌةَطوُسْبَم كُعباصأو َكاعارؤو « ٌةَجَرَد غه اعُرْدَق هب
 هع ا

 نأ ىلع ٍنيمَدَقلاَمَه مم 27 يحن لخ لع ننيوو مالا العاج « كير

 4 ةروص ٠ فلا ل هجم عباصألا فارطأ َنوُكَت

4 



 تس القرم نيالا

 رم | فش راج يطيل يش

 . فوقولا

 .ةقذرلاو نبك ينك مَ ٍرْثَحْلا مضَو يف نإ
 َكِيَعارؤ طْمْبا « ضْؤَحلا ٍةقاحب ٌةَكيْسُم ِنَْمَنقا عباصأ

500 
 رظناو

 نارلأ نوت اً
 2 َكِيْلَر َقْوَف

 ةقاح طَغضأو « َكَِتبْكَر ْذرْفا نآلاو . «(1) ةّروُصو» ءاملا لِ

 كِقدِر تب ذاب ةروُص» لغَأ لِ
 ءاملا يف َنسِطْعَت نأ ا () ةّروُصو ءاملا ّبْوَص كّسأَرو

 د ةداح برد . « (4) ةَروص» َسِطَْت امَدْنِع َكِيَقْدِر 00 اًعْوَ ود

 . ةقثو ةلوهسب اهيِوْؤُت َنَح . ركل

 بسلا عضوا َسْفَن ذح . ةيدومَملا ةسطقلا يجو نأ نآلا َكروُدْفَم ي
 قذر َكِيَْبْكُر نئا را وِذه نكلو ب ضؤتلا بناج ٍِط

 / 0 ةروص ١

 < . (مج) ةّروُص» لْسَأ لإ سأرلا
 صتشأ لإ ةيباصأ قاطني ل يَ نك

 1 طخ فو لِصَت ا م ةروص» كس َكْيَدَي اما ماض مقسم ل

 | لس لإ ٌدوعَتْل 0 (8) ةَّروُص١ لغأ لِ كْيَدَي مقرا بولا ٍقْمعلا ىلا لِ

 , عاملا
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 0 ٌةَسْطَغ

 عملا ماا
77 24 
 م

 لا ىلع را

 . ٍَدِحاو ٍةَحابس ٍةَبْرَض ا ٍرخآلا

0 
 وده نِم 0 املاحو

 َكُمْمِج هي ٍرْثَّصلا ةَحابس وأ فخرا 5 ةحابس
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 ىئرقلاقاقإل لكلا ايس

 نم اعرق كيت مقل ذأ نم كانرقت انلو ؟ والا اف سافل لإ ودبل

 بجي لدابَتلا اهيناخرإو نيئاسلا ٍبْرَض ْنِم الدي اذلو . ءاللا حطَس
1 

 راق ل ذا ١ ميطتْسَتو

 َةلِرْدَص 00 دانسإ مم ويعارَو تحت ْنِم ىَدْوُت ىرخألا ٌةكنكاو
 0 (5) ةّروُص»

 ٌةَصِصَخَتُم ُهّيلَمَع هرهاظَم لكِ ىلا ُداقْنإ
 لا جل ول نيرا وات

148 



 ُهّيدْزَفلا دا ع ةدعاسملا ُلئاسَرلا

0 
 ب رات لع ان

 0 0 نأ نِكْمُب ةّقباَنلا داحس يف ةَئوُصْوْلا قالا

 تر اذإ ةدِعاسْلا ا

 زوم حَّصضلا تاكل هن: 07 ارقص

 اكتم 5 نأ ةحابسلا يف ءايشألا ره نمو 3 ًصاخلا لي رلصاو

 . عاملا يف اًيخْسُمو هم

 . ةحابتلا ميلتل ةدعاسملا لياوعلا مهأ َوُه ْفِرْخْلا برا



 .. عاملا ىلع ُدوَعَتلا
000 

 .. واما َلَع وفطت َفبَك
 .. رفطلا تانيارتت

 ءاملا ىلع قالزالا

 ا ضال ك2 ِضْحزلا ُهَحا

 كف لا عاب

 رهط لع نْشَألا ةَحابس

 الل سدي دول

 يِدوُمَتلا لمطار رّثحلا عضو ْنِم سْطَعلا

 قالطالا ُةَمطَع

 . ىق ال لكلا ةحابس
 يدرَقلا بيلاسألاو ايو ةحابس ملت يف ةَدِعاسْلا لمعلا

 ا

 : باكا اذه ٍرطَخُم عضو



0 

 اهنان هلكت سلا -
 ةيرحشلا ابدلألو لحل - ١

 طش وعلا رسل

 0 ا

 تاك ١٠١ نيزك نآلا فان بك ليس
 /: 0 رم تاعوضولا نو


